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IETS OVEB 

CERAM EN DE ALFOEREN. 

In de maand Januarij des jaars 1847 bevond ik mij, tot herstel mij 
ner gezondheid y die door de op Ambon endemisch heerschende koortsen 

ondermijnd was, op het eiland Saparoea, toen de Badja van Nolloth 

mij aanbood, met hem een reisje te doen naar de Zuidkust van Ceram, 

alwaar hij in dienst van het Gouvernement eene commissie moest ver 

rigten. 
? Sedert jaren was het mijn wensch geweest, dat belangrijke 

eiland te bezoeken, doch ambtsbezigheden hadden mij dit steeds belet, 
en daarom maakte ik gaarne van de vrije dagen, waarover ik beschik 

ken kon, gebruik, ten einde aan een* lang gekoesterden wensch ge 

volg te geven, te meer, daar het fraaije weder na vele en langdurige 
noordewinden weder was aangebroken, en de Badja van Nolloth, 

tegenwoordig Badja van Tnhaha, juist de man was, die mij door zijne 

uitgebreide lokale kennis die inlichtingen over land en volk kon geven, 
waarnaar ik zoo zeer verlangend was. Na mijne terugkomst op Sapa 
roea, vergeleek ik mijne aanteekeningen met de verklaringen van eenige 
inlandsche handelaren, en zoo ontstond bij mij de overtuiging, dat de 
hieronder volgende aanteekeningen, zoo ze al niet zeer belangrijk zijn, 
toch de verdienste van waarheid bezitten. 

Op den l8ten Februarij vertrokken wij in eene kruis-orembaai van 
drie koijangs, bemand met 24 massanait's van Nolloth op reis naar 

Ceram. Schuin tegenover de negorij Nolloth op Saparoea, ligt ongeveer 
twee uur verwijderd de tandjong (kaap) Latu op Ceram, die met de 
om de Oost daartegenover liggende tandjong Koako den ingang vormt 
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van de groote Elpapoetiebaai. Nog voor onze inscheping op strand 

staande, was het een prachtig gezigt, dat groote eiland Ceram daar voor 

ons te aanschouwen, schitterende in de oostersche middagzon, met 

digte bosschen overdekt, .die van de toppen der hoogste bergen tot aan 

en in de zee afdalendfc, het geheele land als met een groen kleed om 

hulden; ? ten Oosten en Westen, zoo ver het gezigt reikte, kwamen 

bergtoppen uit de kim opdoemen, en de kalme zee, wier golven onder 

den gloeijenden hemel ingesluimerd waren, verdubbelde door hare weer 

kaatsing den luister van dit tooneel. 

Na een paar uren scheppens bereikten wij de kaap Latu, en dewijl 

tegen den namiddag eene frissche koelte uit het Westen was opgesto 

ken, hidden wij langs de westzijde der baai', en roeiden digt onder den 

wal heen, waar wij ons met een onvergelijkelijk schoon uitzigt verlus 

tigden; even na zonsondergang kwamen wij eindelijk voor de Christen-ne 

gorij Elpapoetie ten anker, hielden daar ten huize van den Orangkaija 

het mee'gebragte avondmaal, en besloten, daar de man zeer arm en zijn 

huis bouwvallig was, liever den nacht in ons vaartuig door te brengen. 

Den volgenden dag bezochten wij de kerk en school, deden eene 

wandeling door de negorij en bezochten ook eenige huisjes. Inmiddels 

won ik bij den Orangkaija en mijn' reisgenoot berigten in omtrent de 

bevolking der negorij, hare verhouding tot de Bergalfoeren, middelen 

van bestaan, handel, school en "kerk, maar kreeg geene dan bedroe 

vende resultaten. Met weinig uitzonderingen bevond ik, dat zulks op 

de zuidkust van Ceram algemeen moest zijn, en dat alles, wat van El 

papoetie gezegd kon worden, van algemeene toepassing was op de an 

dere negorijen. De negorij Elpapoetie bestaat uit twee gehuchten, on 

middellijk naast elkander gelegen, Paulohij en Samasuru, beide bewoond 

door Christenen en bestuurd door Orangkaija's. Deze Christenen zijn 

door afkomsfc, zeden en gewoonten weinig beter dan Alfoeren, met het 

onderscheid dat ze zich beter kleeden, en van de gewone oor- en arm 

versierselen, alsmede hoofdtooisels der Alfoeren afstand gedaan hebben. 

Even zoo hebben zij echter afstand gedaan van de nijverheid en vele 

andere goede hoedanigheden der Alfoeren, want zij zijn traag, listig, 

onzedelijk en trotsch. En deze ongelukkige staat van zaken is geen 



74 IETS OVER CERAM EN DE ALFOERBN. 

wonder, aan hunne zedelijke vorming werd in jaren niets gedaan; hot 

is geene zeldzaamheid aldaar plaatsen te vinden, waar in geen tien jaren 
een geeatelijke geweest is; in al dien tijd is daar dan ook niet ge~ 

trouwd (want hun huwelijk is kerkelijk) en gedoopt* en verwilderden 

dus deze menschen al meer en meer. Te Elpapoetie kwam in 1840 de 

Heer keizer, in 1845 de Heer jellesma, voor een paar dagen een be 

zoek brengen, en voor het overige rust de gejieele taak op de schouders 

van eenen inlandschen schoolmeester, die, hoe goed en voortreffelijk 

ook op het instituut van den Heer roskott gevormd, voor die taak te 

zwak moet 2ijn, en daarbij buiten eenig toezigt, een zeer gering tracte 

ment genietende, en met de traagheid en den onwil der ouders te kam 

pen hebbende, al spoedig den moed laat zakken. Bij ons bezoek von 

den wij den schoolmeester arwezig, slechts 6 kinderen in de school, on 

der toezigt van een* agama, en datop eene bevolking van 910 zielen; de 

Orangkaija verzekerde mij dat de school dikwijls dagen lang ledig stond *. 

Even treurig was het gesteld met de stoftelijke belangen der negorij 

bewoners; zij zijn onbekend met de vischvangst, of liever te traag daar 

toe; wij vonden in de geheele negorij geen enkel vischnet of ander 

tuig; 
? ook de produktie is zeer weinig; zij telen alleen wat zij voor 

dagelijks gebruik volstrekt behoeven, dewijl de sagobosschen hun het 

hoofdvoedsel zonder noemenswaardigen arbeid verschaffen. Delijnwaden, 
waarmede zij zich kleeden, worden door handelaren aangebragt, die daar 

voor in ruil nemen sago, obies, kombilies, wortelhout, vogels, tabak, 

koelitlawang, verfhout, enz. Zij geven daarvoor in ruil koralen, mes 

sen, parangs, bijlen, enz. De meeste der eerstgenoemde artikelen wor 

den echter niet door de negorijbewoners geteeld, maar door de het binnen 

land bewonende alfoeren, die van de strandbewoners als tusschenhande 

laars gebruik maken, om hunne waren tegen ijzerwerk enz. te verruilen. 

Wij maakten van ons aanwezen op Elpapoetie gebruik om tegen den 

gate ?g m0rgens vroeg de Bergalfoeren door middel van den Orangkaija 

1 
Wij mogen ons verheugen, dat door het plaatsen van een aantal Zendelingen op 

de Ambonsche eilanden en vooral op Ceram een einde aan dezen staat van zaken ge 

maakt zal worden. 



1ETS OVER CERAM EN DE ALFOEREN. 75 

uit te noodigen, aan het strand te komen en ons daar op eene bepaaldc 

plaats te wachten. Zij zouden voornamelijk medebrengen: loeries, ka 

katoea's, perkietjes, jonge kasuarissen, en voorts tabak, aard- en boom 

vruchten, en daarmede met de opvarenden der Orembaai railhandel drij 

ven. Ik zou dan tevens gelegenheid hebben, die zoo gevreesde koppc 

snellers meer van nabij te zien, en mij met hunne zeden en gewoonten 

eenigzins bekend te maken. 

Aan den laten avond van dien dag vertrokken wij met den doorko 

menden landwind naar Amahaij, aan de oostzijde der baai gelegen, 

waar wij des nachts tegen drie uur aankwamen. Wij sliepen heerlijk 

op bet koele water in de luchtige Orembaai, en traden om 6 uur aan 

wal, waar wij verwelkomd werden door' den Pattij van Souhoko. Na 

eenige oogenblikken in het huis van den Pattij van Amahaij vertoefd te 

hebben, waar ons de Njora berigtte, dat de Pattij afwezig was naar Am 

bon, maakten wij gebruik van het heerlijke bad, dat zich op een kwar 

tier afstands ten Oosten van de negorij bevindt, en gevormd wordt door 

kristal-helder rotswater, dat zich in eene door de natuur gevormde kom 

verzamelt. De weg Hep gedeeltelijk door een moeras, waardoor de rivier 

Aijer Ano zich ontlastte, gedeeltelijk door zwaar en hoog geboomte, en 

hier had ik voor het eerst gelegenheid van nabij een blik te slaan op 

den reusachtigen plantengroei en den weelderigen grond van dat heerlijk 

land. Het waren bosschen, Umalder, zooals cooper ze beschrijft. 

En in de koelte van den morgen dartelden ontelbare vogelen, alle 

schitterend getooid, in de schaduw van het hoog geboomte. Witte bosch 

duiven met zwarte staartvederen, groene perkietjes met gele kringen om 

den hals, groene, roode en witte kakatoea's met roode pluimen, verhie 

ven zich bij onze aankomst in dit stille oord, luid krassend in de lucht, 

en lieten ons in het bad naauwelijks met rust. 

Na een verfrisschend bad werden wij in draagstoelen terug gebragt 

naar het huis van den Pattij van Amahaij; 
? daarna gingen wij dc 

school bezoeken ? een bouwvallig huisje, voorzien van eene enkele ruwe 

tafel en bank. De meester was naar Saparoea vertrokken en bij ons 

intreden vlugtten alle kinderen door de openingen der gabba-gabba, die 

voor vensters dienden, weg; 
? in een oogenblik was de geheele school 
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ledig, doch de toea agama riep hen terug, en nu bleek mij bij een 

vlugtig onderzoek, dat van een 40tal aanwezige kinderen ? die over 

het algemeen bijna naakt waren, ? geen enkele lezen kon; eenige wei 

nige konden spellen, maar de meesten kenden zelfs de letters niet, en 

toch waren er kinders bij van 12 en 13 jaren. Aan schrijven werd 

bijna niets gedaan, en het eenige waaraan nog eenige moeite besteed 

werd, was het gezang 
? iets tot hetwelk over het algemeen deze volken 

grooten aanleg bezitten. Dit tweede voorbeeld van verwaarloozing be 

wijst alweder hoe noodzakelijk een aanhoudend toezigt over scholen en 

schoolmeesters ter zuidkust is, en het Gouvernement heeft zulks dan 

ook inziende, den Heer roskott op Ambon, zoo ik mij niet bedrieg in 

1853, benoemd tot Schoolopziener over de inlandsche scholen in de re 

sidentie Amboina. 

De bevolking van Amahaij bedroeg, tijdens mijn verblijf 750 Chris 

tenzielen, zoodat de school minstens een lOOtal leerlingen had moeten 

bevatten. Wei zijn er door het bestuur boeten bepaald voor het uit 

de school wegblijven van ieder negorijkind, maar daarvan kan op Ceram 

bijna niets geind worden, en wilden de regenten zulks met dwang door 

zetten, de bevolking zou zich in de bosschen verloopen, en voor goed 

de stranden verlaten. 

De kerk van Amahaij, van klipsteenen gebouwd, ziet er vrij wel uit, 

beter dan die van Elpapoetie, die uit planken bestaat. De ankergrond 

voor de negorij is beschermd door een groot uitgestrekt rif, en levert 

eene veilige ligplaats. 

Amahaij is veel welvarender dan Elpapoetie; er wordt meer geprodu 

ceerd, ook koffij, en de Pattij, een nog al ondernemend man, houdt 

zich tevens onledig met schapen- en geitenteelt. Er wordt veel visch 

gevangen, die gedroogd tot artikel van ruilhandel strekt tegen de lijn 

waden, die door inlandsche handelaren van Saparoea worden aangebragt. 

Wij besloten hier den dag en volgenden nacht door te brengen, en te 

gen den morgen op reis te gaan naar Makariki. 

Den 4den Eebruarij, 's morgens om 4 uur, vertrokken wij naar Ma 

kariki, waar wij eerst ten half zeven aankwamen, hoewel de afstand 

overland slechts anderhalf uur bedroeg. Makariki ligt vlak tegen over 
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den mond der baai, op eene door de zee in vroeger jaren opgeworpen 

zandbank, en wordt nog steeds bij elken vroed geheel door zeewater 

omringd, en van het vaste land afgescbeiden. Het heeft de eilanden 

Saparoea en Noessalaut ten zuiden van zich in 't zigt. Het bevat 500 

zielen, waarvan 400 Christenen en 100 Alfoeren. Het getal school 

gaande kinderen bedraagt meer dan 80, doch er komen dagelijks slechts 

een 40tig tal op. Bij een bezoek, dat ik in den loop des morgens in 

de school aflegde, bevond ik dezelve in beter staat, dan de vorige; 
er konden eenige kinderen lezen, schrijven, en het zingen voldeed zeer 

goed, doch er bestond hier, even als in de andere scholen, een totaal 

gebrek aan schoolboekjes en andere hulpmiddelen, waardoor natuurlijk 

de geregelde voortgang van het onderwijs zeer benadeeld werd. De 

meester bemoeide zich ook met de scholen van 4 alfoersche negorijen, 
met name Warkaja, Awaija, Apisano en Liang, waarvan de drie eersten 

zich in 1835 aan het strand hadden nedergezet, en de laatste eerst se 

dert eene maand van de bergen was afgedaald, en zich onder 'sGouverne 

ments bestuur had begeven, onder voorwaarde, dat men hen niet zou 

dwingen Christen te worden, alsmede dat zij verschoond zouden worden 

van de gedwongen houtleverantie voor het Gouvernement, en het vol 

brengen van andere heerediensten. Warkaja was op korten afstand van 

Makariki gelegen, en de meester had daar en elders schooltjes opgerigt, 

waarin de alfoersche kinderen vooreerst alleen in het maleisch spreken 

werden onderrigt. Hij verhaalde mij tevens, dat, niettegenstaande bo 

vengenoemde bepalingen, deze negorijen zich reeds zeer dikwijls tot hem 

hadden gewend, met kennisgave, dat zij Christenen wensehten te wor^ 

den, en dat men nu de komst van een* der Ambonsche predikanten 

met ongeduld te gemoet zag. Ik besloot dan ook den volgenden dag 

die negorijen eens te gaan bezoeken, om mij tevens daardoor eens te 

midden eener geheel alfoersche bevolking verplaatst te zien. 

Vooraf echter maakten wij een uitstapje naar de groote rivier Roata, 

die door de ontzettende vlakte loopt, en zich digt bij Makariki in zee 

stort. Buim 24 uur breed is de vlakte van den voet der bergen tot 

aan het zeestrand, en geheel bedekt met digte, donkere wouden. Daar 

door been slingert zich de Boata, nadat zij vooraf in watervallen, die 
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uren ver gehoord worden, het gebergte verlaten heeft. Nog niet ver 

op de vlakte gevorderd, verdeelt zij zich in drie takken, bij welke ver 

deeling de stroom reeds eene breedte van ruim 200 voet heeft. Zij be 

paalt den landweg, die van Makariki dwars door Ceram naar Wahaai 

op de noordkust leidt, en welke weg voor drie jaren door de onver 

moeide ida pfeifer gevolgd is. Na eene wandeling van een paar uur 

stroomopwaart8, namen wij een bad, en keerden terug, steeds in het 

genot der schaduw van hemelhooge boomen, over wier hoogte en dikte 

ik mij niet genoeg kon verwonderen. Na nog de kerk, die in vrij goeden 
staat was, bezocht te hebben, gingen wij onder zeil naar Warkaja, maar 

kregen onderweg hevigen wind uit het Zuiden, met donder en regen ver 

gezeld, zoodat wij eerst den 6dcn 'smiddags om 6 uur aldaar arriveerden. 

Warkaja had zich sedert eenigen tijd in twee deelen gescheiden, en 

stond nu onder bestuur van twee radja's. Beiden ? de negorij en de 

radja's 
? hadden een vuil, armoedig voorkomen. De wegen werden 

niet onderhouden, de erven waren vol onkruid en vuilnis, en de huizen, 

die volgens alfoersche manier op palen stonden, meestal bouwvallig en 

ellendig. De school werd bezocht door een 15tal leerlingen, die vrij 

goed een paar liedjes zongen, maar overigens niets kenden. Ook was 

hier nog geen vaste schoolmeester gevestigd, ofschoon er reeds om ge 

vraagd was. De gewoonte om zich te kleeden hadden sommige reeds 

aangenomen, maar verre het grootste gedeelte, zoo mannen als vrouwen 

en kinderen, Hep grootendeels naakt. De inwoners waren vreesachtig 
? 

liepen 
voor ons weg, en verborgen zich in de huizen. De mannen droe 

gen aUeen de tjidaco, een lap van boomschors, die om de heup geslin 

gerd is, en de vrouwen waren even ellendig gekleed. Zij verstonden 

geen maleisch, en de meester en Orangkaija moesten ons voor tolk 

dienen. Het getal zielen in Warkaja bedroeg 250. 

Veel bloeijender vonden wij de alfoersche negorij Awaija, waar veel 

meer orde, zindelijkheid en welvaart heerschte; de wegen waren goed 

onderhouden, de bevolking vrij wel gekleed, en de produkten des lands 

in overvloed verkrijgbaar. Zij telen voornamelijk zeer goeden tabak, dien 

zij ons, in bamboezen gevuld, in groote hoeveelheid te koop boden. De 
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van den waren Alfoer is. Zij waren in tegendeel kinderachtig vertrou 

welijk, en kwamen mij van alle kanten bezien. Onder den hoop merkte 

ik verscheidene goed gekleede vrouwen en meisjes op. Ook bier werden 

wij met schoolgezang ontvangen, en nadat elk onzer zich van wat tabak, 

vruchten, vogels, enz. voorzien had, vertrokken wij van daar om ons 

te begeven naar Liang, waar zich sedert eene maand eene negorij ge 

vestigd had. Er was nog slechts een begin gemaakt met het omkappen 
van het woud, het effenen van het terrein, het traceren der wegen, en 

de afdeeling van den grond in erven; alles had een woest voorkomen. 

De hutten, die ook naauwelijks dezen naam verdienden, stonden op pa 

len, provisioned zonder orde opgeslagen, op een afgezonderd terrein, 
en overal verhieven zich rookkolommen en vlammen, en staken de zwart 

gebrande stronken uit de kale aarde op. Langs de geheele kust zagen 

wij verder overal huizen van Alfoeren, die zich aan de stranden neder 

gezet hadden. Zij houden zich alleen met landbouw bezig, en zijn zeer 

achterlijk in de visscherij. 

Na dus den geheelen middag buitengewoon aangenaam bezig geweest 
te zijn, en ons steeds digt langs de stranden met de onbeschrijfelijk 
schoone en rijke natuur verlustigd te hebben, kwamen wij na zonson 

dergang terug op Elpapoetie, en besloten daar tot des morgens te ver 

toeven, ten einde alsdan op reis te gaan naar het strand aan de groote 
rivier Talla, waar wij de Alfoeren met hunne waren besteld hadden tot 

. ons te komen. 

Den volgenden morgen des morgens ten 6 uur begon onze togt naar 

het strand van Talla, welke rivier ruim twee uur ten Zuiden van Elpa 

poetie in zee loopt. Wij vonden daar aan het strand, over eene uitge 

strektheid van ruim 700 passen langs de zee, warme zwavelbronnen, 

waarvan het water, van den voet des bergs af tot meer dan 70 passen in 

zee, uit duizende openingen opborrelde, doch zich door de helling van 

den grond dadelijk met het zeewater vereenigde. Op sommige plaatsen 
in zee was de oppervlakte wit van het schuim van het opborrelend water. 

Daar hadden zich tevens reeds vele Alfoeren heen begeven, om ons af 

te wachten. Zij bragten hunne produkten met zich, die door de vrou 

wen en meisjes op den rug in hoog uitstekende korven gedragen werden. 
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Daar zag ik dan eindclrjk den Bergalfoer in al zijne schuwheid, go 

paard aan kinderlijke nieuwsgierigheid voor alles wat hem vreemd voor 

kwam. Ik zag hem, ontdaan van alle vreemde toevoegselen, in zijnen 

natuurstaat voor mij, zoo als hij zich in de bosschcn ophoudt. De man 

nen waren wel gewapend met parangs, velen zelfs met geweren; 
? een 

krachtig gespierd ras, grooter dan het javaansche, met lang zwart haar, 

dat door kalk rosachtig geworden was; het haar in een' doek, op een 

zonderlinge wijs opgebonden, het geheele ligchaam naakt en alleen met 

de tjidako bedekt. Wat ik daar en elders vernam, moge hier onder eene 

plaats vinden. 

De alfoersche bergvolken zijn kuisch en eerbaar. Elk man mag slechts 

e'ene vrouw huwen; na het afsterven van een der echtgenooten mag de 

overblijvende zich nimmer weder met een ander verbinden; in zoodanig 

geval zou hij of zij aan de haat- en wraakzucht van de familie des over 

ledenen zijn blootgesteld. 

De jonge man koopt als het ware zijne aanstaande vrouw van hare 

ouders, door het betalen van harta's (geschenken, ook boeten) die aan 

zienlijker worden, naarmate het.meisje van hooger kaste is. Kan de 

jonge man aan die harta's niet dadelijk voldoen, dan blijft hij zoolang 

ondergeschikt aan den vader zijner vrouw. De harta's bestaan gewoonlijk 

in gongs, geweren, ook wel kleine kanonnen, borden, lijnwaden, enz. 

Bij het begin der regels scheidt zich de vrouw van alle gezelschap af, 

en begeeft zich gedurende 7 dagen in een daartoe opgeslagen hutje, liefst 

bij een stroomend water gelegen. Ik heb te Liang eenige dergelijke 

vrouwen, geheel afgescheiden van anderen, gezien. Even zoo handelt zij 

na de bevalling gedurende 40 dagen. 

De vroegere aloude zeden der Alfoeren waren omtrent echtbreuk en 

overspel zeer gestreng; zij zijn dit nog wel, doch waar vrocger gewoonlijk de 

doodstraf onmiddelijk volgde, voldoet men thans door het betalen van harta's. 

Van hunne godsdienstige begrippen laat zich niet veel zeggen. Zij 

gelooven aan een hooger Wezen, dat alles geschapen heeft; zij zweren 

bij den hemel en de aarde. Zij gelooven aan eene plaats na den dood, 

herat genaamd, waar het goed en kwaad beloond en gestraft wordt. Om 

trent het laatste hebben zij alleen zinnelijke begrippen; zoo zal de ecbtbre 
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ker vcroordceld wordcn om ten ecuwigen dage den cchtgenoot van zijne 

medcschuldige op do schouders te dragen; do dief zal genoodzaakt zijn, 

hot gestolcnc aan icderecn tc tooncn, zijne schuld daarbij te bekennen, enz. 

Daar zij geheel onbekend zijn met eenige wetenschap en hun rekenen 

niet verder gaat dan 10, neemt men, om met hen in gemeenschap te 

komen, eenvoudiger middelen te baat. Men zendt ecn vertrouwd per 

soon naar hen toe want het zou niet geraden zijn, hen in hunne 

gebergten op te zoeken. Deze zendeling neemt een touw mede, waarin 

zooveel knoopen gelegd zijn, als er nog dagen tot de aanstaande za 

menkomst verloopen zullen. Dit wordt aan hun hoofd ter hand gesteld, 

die daarna iederen morgen een der knoopen losmaakt, en op den mor 

gen, dat de laatste knoop gevallen is, met zijne onderhoorigen naar de 

plaats van bijeenkomst trekt. Wij hadden tijdens onze komst even zoo 

gehandeld, en vonden daarom op het strand van Talla, bij onze aan 

komst, de Alfoeren verzamehL Zij hadden eene menigte vogelen bij zich, 

waaromtrent mij het volgende werd medegedeeld: 

De kakatoeaV, loeries, perkietjes, enz., graven zich in de wouden 

gaten of holen in eenen boom, waartoe hunne sneflhun dienstig is; in. die 

gaten nestelen zij, en bezitten daarbij de eigenaardigheid, dat zij die 

nesten, hoe dikwijls ook gestoord wordende, nooit verlaten, maar tel 

kenreize ieder jaar terugkeeren tot het oude nest. Daarop grondt de Al 

foer, die een zoodanig nest ontdekt heeft, eene soort van eigendomsregt; 

dat nest is van hem, geen vreemde mag het aanraken, en zelfs laat hij 

het als erfenis (poesaka) aan zijne kinderen achter. 

De Alfoeren van westelijk Ceram zijn koppesnellers, d. i. zij leggen 

zich in hinderlaag en overvallen den eenzaam reizende, man, vrouw of 

kind, vijand of vreemdeling, dooden hem, meest met de werpspics, en 

brengen het hoofd als zegeteeken naar huis. In hunne baleo's (raads 

huizen) in de bergdorpen ziet men geheele snoeren dergelijke koppen 

hangen, en hij die in het koppesnellen heeft uitgemunt, draagt een 

gordel, waarop de ringen het aantal koppen aanwijzen dat door hem 

gesneld is. Om hunne jonge kinderen aan het gezigt van bloed en het 

verzamelen van menschenhoofden te gewennen, worden zij bij elk lijk, 

dat vermoprd is, geroepen, en mocten elk eene insnede in hetzelve doen. 

6 
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En editor zou men verkcerd doon, wannocr men dio mcnsclicn van 

groote wrecdheid bcschuldigde. Zij moorden niet uit moordlust, hot is 

bij hen noodzakelijk ten minste 6m kop gesneld te hebben, om to kun 

nen trouwen; dio zulks niet gedaan heeft, wordt niet als man bc 

schouwd, cn het is hun dus cnkel om het bezit van koppen tc doen, 

waar van zij dan de haren als zegeteeken aan hunne wapenen hechten. 

Ik zag er verscheidene, die parangs droegen, aan welker heft lange, 

bossen menschenhaar verbonden waren. 

Do Alfoeren van Ceram zijn groote minnaars van sterke dranken, 

zoo mode van allerlei ligchaamsversierselcn. Zij dragen de pit van eene 

soort van vlierstok (papatjeda) in het oor, ringen, die van schelpen ge 

slepen zijn, om de polsen en enkels, snoeren van menschentanden of 

zaadkorrels om den hals, en even zoo de klieren der boschkat (singgalong), 

wrijven zich met het vet van dit laatste dier het geheele ligchaam in, 

en verkrijgen daardoor die onaangename lucht, waardoor men zegt, dat 

men hem in zijne bossehen door den reuk kan ontdekken. 

Een naauwkeurig onderzoek doende naar den aard hunner produkten 
en hunne wrjze van ruilhandel, bleek mij dat de Alfoeren over geheel 

Ceram, behalve de gewone aardvruchten en de opbrengst hunner rijke 

bossehen, veel werk maken van de tabakskultuur. Wat ik daarvan ter 

plaatse en elders van vole inlandsche handelaren vernam, komt hoofdza 

kelijk hierop neder. 

De Ceramsche strandbewoners ? Christenen en Mohammedanen zijn 

een lui, wangunstig volk, die grootendeels van de nijverheid der Al 

foeren leven, en daarom niet gaarne zien, dat vreemdelingen zich regt 

streeks met de Alfoeren in gemeenschap stellen. Ieder strandnegorij heeft 

een vrij uitgestrekt grondgebied, en de daarop wonende Alfoeren staan 

onder het opperbestuur der strandbewoners. 

In westelijk Ceram is de Alfoer woest, raw en wantrouwend, en is 

het koppesnellen nog in zwang. Deze ruwheid van zeden vermindert 

allengs naar het oosten, totdat men op de oostelijke zijde van het 

hooge Xepa-gebergte, achter de negorij van dien naam, geene koppc 
snellers meer vindt. Van die plaats verder oostwaarts zijn de Alfoeren 

een goedhartig, ligtgeloovig volk, ware kinderen der natuur, vatbaar 
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voor alle gocde en kwadc indrukken, getrouw aan hun woord, ccnvou 

dig van zcden, kuisch, huisselijk, ijverig, onderworpen aan hunne hoof 

dcn, sterk gchecht aan oude gewoonten en veel werk makcndc van den 

landbouw. 

Zij wonen in kleine dorpen vereenigd. Ieder dorp heeft een onaf 

hankelijk lioofd, ook wel kapitein genoemd, en alle hoofden van het 

zelfde gebied staan onder het bestuur der strandnegorij. Evenwel is dit 

bestuur alleen op oude ingeslopen misbruiken gegrond, en grootendeels 

denkbeeldig, daar het door niet het minste moreel of materieel overwigt 

van den kant der strandbewoners gerugsteund wordt. 

Hunne produkten brengen de Alfoeren naar de stranden, alwaar van 

hunne goede trouw en ligtgeloovigheid allerlei misbruik gemaakt wordt 

door de luije en aan velerlei ondeugden overgegeven Christenen en Mo 

hammedanen. 

Op de zuidkust van Ceram, onder het bestuur van Saparoea, bevin 

den zich, volgens eene opgave der laatste jaren, het volgend aantal in 

woners; waarbij moet opgemerkt worden, dat het aantal Alfoeren door 

het hoofd der strandnegorij opgegeven wordt, die er belang bij heeft, 

dat getal zoo klein mogelijk te stellen; ook zijn de onderstaande opga 

ven alleen van die negorijen, waar tabak geplant wordt; van de vele 

andere wordt hier niet gehandeld. 

ZUIDKUST CERAM. MAHOMEDAN. 

1. Atiahu 

2. Laimu. 

3. Telutie 

4. Warkaja.. 

5. Awaija 

6. Apisano... 

7. Latu. 

8. Camarian., 

9. Kaijratu.., 

10. Hatusuwa , 

11. Waijsamu. 

15 

20 

2 

779 

317 

105 

595 

645 

1070 

393 
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Do onderlingo afstand dezer plaatsen, en hunne ligging van het wes 

ten naar het oosten langs dc zuidkust, is als volgt: 

Waysamu op 1 uur afstands van ? Hatnsuwa, dat 2 uur verwijderd 

is van ? Caijratu; dit ligt 2 uur gaans van ? Camarian. 8 uur van 

deze plaats ligt 
? Latu; en 8 uur verder oostwaarts bevinden zich 

In de Elpapoetiebaai: Apisano, onmiddelijk daar naast ? Atoaija, en 

een half uur verder Warkaja. 

Verder oostwaarts het strand volgende passeert men eenige negorij en, 

waar geen tabak geteeld wordt, Makariki, Amaheij, Xepa, en Haija, 

op dezelfde lengtegraad als Banda, nog verder vindt men in de Telu 

tiebaai drie negorijen, die het talrijkst bevolkt zijn, en waar de meeste 

tabak geplant wordt: 

Telutie, twee uur van ? Laimu, dat 2 J uur van ? Atiahu verwijderd is. 

De kwaliteit der op Ceram groeijende tabak is als volgt: 

Eene eerste soort groeit in het gebied van Telutie, bevolkt in de 

strandnegorij met 1070 Mohammedanen, en in het gebergte met 1043 

Alfoeren. De tabak is daar langwerpig groot van blad, met fijne ade 

ren, zacht en zijdeachtig, lucht en smaak als manilla, uitmuntend ge 

schikt voor dekblad. Het is dezelfde tabak, die ook op Wahaai (Noord 

kust) yerkocht wordt, want de Alfoeren van Telutie gaan ook daarheen. 

Men heeft vddr de negorij Telutie geene goede ankerplaats en eene voor 

alle winden openliggende reede. Onmiddelijk achter de negorij verheft 

zich een hoog gebergte, dat een groot plateau vormt, zich uitstrekkende 

tot Sawaij (Noordkust) en bewoond door talrijke Alfoeren, die zeer schuw 

zijn, omdat ze bijna nooit met vreemden in aanraking komen. 

De tabak wordt op die bergvlakte in geregelde tuinen gecultiveerd. 

De tijd van aanplant is als over geheel Ceram in den Westmoesson 

(drooge tijd) van September te beginnen, en in Januarij begint de oogst. 

De Alfoer maakt pepinieres, verplant daarna de plantjes op een paar 

voet afstand; voorts wordt de plant behoorlijk getopt, de zuigers om 

de twee of drie dagen weggenomen, en de bladeren successively k van 

den stam gescheurd als ze rijp worden; ? de 6 bovenste zijn de bcstc ? 

daarop volgen de middelste, als tweede soort, en de onderste of aard 

bladeren, die broos zijn, en niet in den handel komen, Iederc plant le 
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vert van 8 tot 10 gocde bladoren. Na de scheuring wordt zc ecu dag 
in liuis golegd, om ze te doen verwelken, en voorts in de zon op parra 

parra's (droogrekken) gedroogd, of bij felle hitte cen nacht aan don 

dauw blootgesteld (dat deze laatste behandeling voor veel verbetering 

vatbaar is, behoeft geen betoog). Daarna worden de bladeren in vingcr 
breede repen gesneden, en in bamboezen (boeloe peton) gepakt van twee 

leden (roea's) lang. Over geheel Ceram wordt deze bamboessoort daar 

toe gebruikt met uitzondering van Hatunuru, onder Hila. De inhoud 

dezer bamboezen is van 4 tot 5 Amsterdamsche ponden, en aldus wordt 

ze door de Alfoeren van Telutie in de maanden February en Maart 

naar Wahaaij en Telutie ter markt gebragt; in die maanden, en zelfs 

vroeger, moet de opkooper zich daar ter plaafse bevinden, want dan 

kan hij met de Alfoeren zelf handelen, zich aan hen bekend maken, 

hen door stipte eerlijkheid aan zich verbinden, hen voorschotten geven 

voor een volgend jaar, en dat alles zoo veel mo'gelijk zonder tusschen 

komst der strandbewoners. 

Eene tweede soort tabak groeit in de negorij Hatunuru, in het ge 
bied van Nuniali, welke plaats vroeger niet genoemd is, omdat ze niet 

op de zuidkust maar op de N.-W. kust van Ceram ligt en onder Hila 

sorteert. Terwijl de tabak van Telutie zeer gezocht is als rooktabak, 
komt die van Hatunuru alleen in den handel als pruimtabak; daartoe 

wordt ze zeer fijn gekorven, in vaten van boombast gepakt, die zeer 

verschillend van grootte zijn 
? van 15?100 Amst. 9? ? en, even als 

over geheel Ceram, geruild tegen Sumanapsche sarongs, kain berang, 
kain kasoembar, mane-mane, enz.; men heeft daar de gewoonte om bij 

kleine hoeveelheden tabak de Sumanapsche sarongs in tweeen te scheu 

ren en ze zoo te verruilen. 

De wijze van aanplant is als boven; doch de bladeren zijn niet zoo 

langwerpig, meer ruw, vezel- en olieachtig. 

De derde soort van tabak groeit in de negorijen langs de kust van 

Waijsamu tot Warkaja. Ze levert wel eenig, doch niet veel verschil met 

de voorgaande op; de beste is die van Caijratu; in al deze negorijen 
center hecft men wcinig produkt en eene slcchtc behandeling; aan den 

aankweck wordt bijna gecne mocite of zorg bestced, ook omdat de be 
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volking goring is. Het is als zoker twin to ncmen, dat bij mccrdcr zorg 

de kwaliteit dier tabak zeer zou verbeteren. 

De minste soort van tabak groeit in het gebied van Atiahu en Lai'mu, 

in de bogt van Telutie. Atiahu tclt in de negorij 695 Mohammedanen, 

en in de berglanden 7099 Alfoeren, Lai'mu 645 Mohammedanen en 1187 

Alfoeren. 

In Atiahu, op 66n uur afstand van de groote rivier Bobath of Jan 

Compan, op eene uitgebreidc vlakte, 2J uur van Laimu, en 4J uur 

van Telutie gelegen, is de tabakskultuur het meest uitgebreid van gehecl 

Ceram. De Alfoeren zijn er veel talrijker, meer gewend aan geregelden 

arbeid, planten veel drooge rijst (of liever rijst op drooge velden), veld 

vruchten, en den meesten tabak van geheel Ceram, dien ze even als elders 

in bamboezen ter markt brengen. Atiahu is voorzien van eene goede 

reede, geheel beschut voor den oostmoesson, voor praauwen en weinig 

diepgaanjle vaartuigen. De tabak is echter in kwaliteit de minste van 

Ceram; ? ook daar zou evenwel meerdere zorg bij den aanplant ver 

edeling van het gewas ten gevolge hebben. 

In de bosschen van Atiahu vindt men veel wortel-, meubel- en tim 

merhout, koelit-lawang, enz. Dit alles te zamen is oorzaak, dat de 

plaats meer dan eenige andere door inlandsche handelaars bezocht wordt. 

De artikelen door deze handelaars aangebragt, zijn: koralen, messen, 

kapmessen, bijlen, rood katoenen stoffen, roode zakdoeken, steenzout, 

vergulde knoopen, gongs, salampoeris, sarongs, enz. De onderstaande 

tabel kan eenige opheldering geven omtrent de waarde dier goederen bij 

den ruilhandel; ondertusschen bedenke men, dat de opgegeven prijzen zeer 

varieren, naar mate de markt te Amboina meer of minder voorzien is. 

Wij hebben den Ambonschen marktprijs moeten behouden, omdat de han 

delaren daar hunne inkoopen doen. Tevens is tot maatstaf genomen de 

ruilhandel met de Alfoeren zelven, zonder tusschenkomst der strandbe 

woners. 
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ART1KKLEN 
VAN 

RUILHANPEL. 

Koralcn 

Messcn 

Kapmesscn 

of 

Parangs 

Bijlen 

Kleedjcs 

of 

Sarongs 

Katoenen 

stoffen 

Idem 

Zakdoeken 

Stccnzout 

Verguldc 

knoopen 

Congs 

Salam 

poeris 

NADERS OMBCBRUVINO. | 

van de grootte van erwten, 

wittc, zwartc en blaauwe| 

allerlei soorten, Chine 

sche, boslemmer, witte hef 

ten, tafelmessen, cnz. 

groote, maarvooralkleine, 

allerlei soort. 

OOR5POONO. 

China of] i 
nog lieveri 

Holland. 

Europa, 

China. 

Kain berang, rood, dat men 

scheurt in vierkante lap 

pen als zakdoeken. 

Kain kasoembar, rood 

idem, idem. 

roodo Coata, (de Alfoeren 

houden veel van rood) 

Garam batu 

hier voor milt men tabak 

in klcine bamboezen (boc 

loe Sero) 

Ambon, 

Makassar. 

liefst Euro 

pesche. 

I MUM OP AMBOINA. 
j 

4 it 5 strengen' 

van & voet 10 

duiten. 

1 dozijn 

bosl. messen 

30 duiten. 

Amb. /I.? 

Mak. tr -.50 

IN HUH, TEOEN TABAK , 
VAN DE ALF. ZBI.F. ? 

IN BAM BOSS VAN 4 OF 5 ft. 

4 a 5 strengen. 

4 boslcm 

mermessen. 

1 Amb. kapm, 

1 mak. idem. 

Sumanap. I /l. 
? of 1.50 

Bengalen, 

Europeesch 

nagemaaktJ 

Idem 

Idem, 

Saparua. 

Europa. 

1 doek 

/-.50 

Idem. 

1 dozijn 

/3._ 

1 stuk 

20 en 40 

duiten. 

1 dozijn 

1 bamboo. 

I bamboc. 

1 bijl. 

1 Sarong. 

1 doek. 

Idem. 

1 zakdock. 

1 stuk. 

2 stuks. 

4 bamb. 

2 idem. 

8 bamb. 

5 bamb. 

2 a 3 bamb. 

Idem, 

2 bamb. 

1 of 2 bamb. 

(naar de 

grootte). 

1 bamboc. 

kunncn nict tegen tabak verruild worden, want zc hebben te veel waardc; men 

ruilt zc met wortel- of meubelhout. 

(blaauw katocn van Bengalen), wordt door dc Alfoeren met gcdragen, niaar 

door de straiulbcwoncrs. 
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Uit dczc tabel blijkt, dat de prijs op Atiahu en Teluiic (waarvan wij 

alleen spreken, omdat do ruilhandel daar het sterkst is, cn wij in de 

gclcgcnhcid gcweest zijn om de opgaven van verschillende zijden met 

elkander te vcrgelrjken), mits met do Alfoeren zelf handelende, door 

elkander nict meer dan twintig duiten de bamboe van 4 a 5 Amst. ft 

is, hctgeen ecn prijs van 5 duiten per Amst. ft? maakt. 

Op Latu en elders is de prijs iets duurder dan op Atiahu, waar door 

dc talrijke bevolking, grootere produktie en mindere kwaliteit de prijs 

iets gocdkooper is. 

Evenzoo is de opmerking niet zonder gewigt, dat tot maatstaf geno 

men is de marktprijs van Amboina, die natuurlijk reeds grove win 

stcn heeft afgeworpen. 

Eindelijk rest ons nog dc approximative opbrengst van de zuidkust 

van Ceram op te geven. Dit is, bij het volslagen gemis aan controle 

bijna onmogelijk; mag men dc opgavc van eenen ambtenaar gelooven, 

die korten tijd geleden, ambtshalve de geheele zuidkust van Ceram be 

reisde, en speciaal daarnaar onderzoek deed, dan mag men de opbrengst 

van Atiahu, Laimu en Telutie, als het meest producerende, op ruim 

30,000 Amst. ft/sjaars stellen. 

Zeker is dit niet veel, maar wat zou men bij den weelderigen bodem 

cn bij de geschiktheid der Alfoeren voor die kultuur, eene uitbreiding 
daaraan kunnen geven! 

Doch keeren wij, na zoo lang over de tabak uitgewijd te hebben, 

tot ons reistogtje terug. Wij bleven den 6dcn den ge'heelen dag in ge 

zelschap van een honderdtal Alfoeren, en eerst laat op den middag, na 

dat wij op het strand onder de schaduw van een' hoogen waringinboom 
een eenvoudig landelijk maal gehouden hadden, te midden van al deze 

woeste natuurkinderen, die ons zittende geheel omringden, vertrokkcn 

wij tegen 5 uur vandaar, en stevehden onder genot eener goede bries 

naar Nolloth terug r waar wij ten 8 uur aankwamen. Na eenige rust 

genomen te hebben, besteeg ik dien avond nog mijnen draagstoel, en 

verliet Nolloth onder hartelijke dankbetuiging aan den Eadja voor '"jne 

guile en vriendschappelijkc behandcling, waarop ik, door de negorijen 

Iha, Ihamahu cn Tuhaha, naar Saparoon terugkccrdc. ^ 


	Article Contents
	p. [72]
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88

	Issue Table of Contents
	Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vol. 5 (1856) pp. I-XLVIII, 1-448
	Front Matter
	VERSLAG VAN DE ZESDE ALGEMEENE VERGADERING VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË, GEHOUDEN TE DELFT DEN 13DEN MEI 1856, DES VOORMIDDAGS TE 11 UUR [pp. III-IV]
	BIJLAGE A. OVERZIGT VAN DEN STAAT EN DE WERKZAAMHEDEN DES INSTITUUTS, GEDURENDE HET JAAR 1855/1856 [pp. V-VIII]
	BIJLAGE B. REGLEMENT VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË [pp. IX-XIV]
	NAAMLIJST DER LEDEN IN NEDERLAND VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË [pp. XV-XVI]
	NAAMLIJST DER LEDEN IN NEDERLANDSCH INDIË VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE [pp. XVII-XIX]
	BÚITENLANDSCHE LEDEN [pp. XIX-XIX]
	BESTUUR [pp. XIX-XIX]
	BIBLIOTHEEK [pp. XX-XXIV]
	VERSLAG VAN DE ZEVENDE ALGEMEENE VERGADERING VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË, GEHOUDEN TE DELFT DEN 9DEN MEI 1857 [pp. XXV-XXVI]
	BIJLAGE A. VERSLAG VAN DEN STAAT EN DE WERKZAAMHEDEN DES INSTITUUTS, GEDURENDE HET JAAR 1856/1857 [pp. XXVII-XXXVI]
	BIJLAGE. LIJST VAN GESCHRIFTEN OP HET GEBIED DER TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIë, ALS AFZONDERLIJKE WERKEN OF IN TIJDSCHRIFTEN VERSCHENEN SEDERT MEI 1855 [pp. XXXVII-XLVII]
	BESTUUR [pp. XLVIII-XLVIII]
	HET GEZANTSCHAP NAAR BALI, ONDER DEN GOUVERNEUR-GENERAAL HENDRIK BROUWER, IN 1633 [pp. 1-71]
	IETS OVER CERAM EN DE ALFOEREN [pp. 72-88]
	PROEVE EENER MAKASSAARSCHE VERTALING DES KORANS [pp. 89-106]
	BANTAM IN 1786 [pp. 107-170]
	IETS OVER DE HOOG-MALEISCHE BIJBELVERTALING [pp. 171-183]
	IETS OVER DE REIS VAN DEN SCHIPPER-COMMANDEUR WILLEM DE VLAMINGH, NAAR NIEUW-HOLLAND, IN 1696 [pp. 184-192]
	VERSLAG EENER REIS NAAR DE NOORDKUST VAN NIEUW-HOLLAND, IN 1705 [pp. 193-202]
	BALI 1597 [pp. 203-234]
	BESCHRIJVING VAN DE KOFFIJ- EN SUIKER-CULTUUR IN HET PLAT MALEISCH EN JAVAANSCH, DOOR JAVAANSCHE AMBTENAREN, MET AANTEEKENINGEN [pp. 235-269]
	VERSLAG VAN EENE REIS IN HET LAND DER BATAKS, IN HET BINNENLAND VAN SUMATRA, ONDERNOMEN IN HET JAAR 1824, DOOR DE HEEREN BURTON EN WARD, ZENDELINGEN DER BAPTISTEN [pp. 270-308]
	BESCHRIJVING VAN BANTAM EN DE LAMPONGS [pp. 309-362]
	DE LAATSTE INVESTITURE VAN EENEN BANTAMSCHEN SULTAN [pp. 363-398]
	BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE RIJSTKULTUUR OP HET EILAND JAVA [pp. 399-440]
	RADEN MAS KARETA. 1778 [pp. 441-448]
	Back Matter



